
Sermaye piyasalarımıza ve 
yatırımcılara saklama, veri 
depolama, yatırımcı ve 
kurumsal yönetim hizmet-
leri sunan MKK yatırımcı-

ların, akademisyenlerin ve piyasa 
profesyonellerinin sermaye piyasa-
larına ilişkin verilere erişimini sağ-
lamak amacıyla VAP-Veri Analiz 
Platformu’nu www.vap.org.tr adre-
sinde kullanıma açmıştır.

Bu platformun en önemli amacı; 
Platform kullanıcılarının veriler-
den üretecekleri bilgiler ile yatı-
rım stratejilerini oluşturmaları-
na fayda sağlamaktır. Platformda; 
pay senetleri, yatırım fonları, dev-
let iç borçlanma senetleri, özel sek-
tör borçlanma araçları, varantlar 
ve diğer menkul kıymetlere ilişkin 
veriler yer almaktadır. Bu menkul 

kıymetlerin, uyruk, kimlik tipi, yaş, 
il, portföy dilimi ve ülke (sadece 
pay senetleri) kırılımlarındaki port-
föy değerleri ve yatırımcı sayıları ile 
Borsa İstanbul’da yer alan endeks-
lerde yatırım yapan yatırımcıların 
verileri aylık bazda, pay senetleri-
nin fiili dolaşımda bulunan miktar-
ları, yabancı yatırımcıların Borsa 
İstanbul’da işlem gören halka açık 
paylardaki portföy değerleri ise gün-
lük olarak www.vap.org.tr adresinde 
yer almaktadır. 

Ayrıca RISE: Yatırımcı Risk 
İştahı Endeksi ile Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’nda yer alan 
yönetim kurulu üyelerinin dağılımı 
ve e-GKS: Elektronik Genel Kurul 
Sistemi aracılığı ile gerçekleştiri-
len genel kurullara ilişkin veriler de 
piyasanın kullanımına sunulmuştur. 

GENEL kurul toplantılarından sonra 
yönetim kurulu toplantılarının da elek-
tronik ortamda yapılabilmesine ola-
nak sağlayan ve MKK tarafından yazılı-
mı geliştirilen e-YKS, anonim ortaklık 
yönetim kurulu toplantılarının ve diğer 
sermaye şirketlerinin müdürler kurulu 
toplantılarının elektronik ortamda huku-
ken geçerli olarak yapılabileceği bir bili-
şim sistemidir. e-YKS ile yönetim kuru-
lu üyeleri fiziken bir araya gelmeksizin, 
dünyanın neresinde olursa olsun zaman 
ve mekandan bağımsız olarak yönetim 
kurulu toplantılarına hukuken geçerli 

olarak katılabilmekte ve yönetim kurulu 
kararlarını elektronik imzaları ile anlık 
olarak imzalayabilmektedir. 

e-YKS ile, Türkiye’nin içinde bulun-
duğu bilgi toplumuna dönüşüm süre-
cinin bir parçası olarak, şirketlerimizin 
yönetim kurulu toplantılarının elektro-
nik ortamda güvenli bir şekilde yapı-
labilmesi sağlanmıştır. Bu toplantıla-
ra elektronik ortamda görüntülü ve sesli 
katılım, görüş ve öneride bulunma, oy 
kullanabilme, kararların güvenli bir 
ortamda elektronik olarak imzalanması 
amaçlanmıştır.   

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), sermaye piyasalarında işlem 
gören ve elektronik ortamda saklanan sermaye piyasası 
araçlarının tek yetkili merkezi saklama kuruluşu olarak 
2005 tarihinden beri faaliyet göstermektedir. Sermaye 
piyasalarımıza ve yatırımcılara saklama, veri depolama, 
yatırımcı ve kurumsal yönetim hizmetleri sunan MKK 
yatırımcıların, akademisyenlerin ve piyasa profesyonellerinin 
sermaye piyasalarına ilişkin verilere erişimini sağlamak 
amacıyla VAP-Veri Analiz Platformu’nu www.vap.org.tr 
adresinde kullanıma açmıştır

MERKEZİ Kayıt Kuruluşu 
tarafından geliştirilen ve 
kapsamı açısından dünyada 
bir ilk olan Elektronik Genel 
Kurul Sistemi ile; (e-GKS) 
hak sahipleri genel kurul 
belgelerini inceleme ve katı-
lım beyanı verme, fiziken 
genel kurula katılmaksızın 
internet erişimi olan her yer-
den genel kurulu canlı ola-
rak takip edebilme, aynı 
anda birden fazla genel kuru-
la elektronik olarak katıla-
bilme, temsilci tayin edebil-
me, oy talimatı verebilme, 
görüş iletme, öneride bulun-
ma, soru sorma, oy kullanma 
ve oylama sonuçlarına anın-
da ulaşma işlemlerinin tama-
mını elektronik imza ile yapabilmektedir. 

Uluslararası standartlar ile AB Direktiflerine 
uygun, dünyadaki örneklerinin ötesinde özel-
likleri ile e-GKS, dünyada ilk defa sınır ötesi oy 
kullanmanın önündeki tüm engelleri ortadan 
kaldırarak gerek yabancı ortakların gerekse tem-
silcilerinin genel kurul belgelerine zamanında 
ve eksiksiz ulaşmalarını sağlamakta ve oy kula-
nım süreçlerini kolaylaştırmaktadır. e-GKS ara-
cılığı ile kurumsal yönetim ilkelerinin gerekleri, 
şirket ile ortağı arasında daha hızlı ve etkin bir 

şekilde yerine getirilmesi sağlanmıştır. 
Elektronik ortamda yapılan genel kurul top-

lantıları vasıtasıyla oluşan geniş katılımlı yöne-
tim süreci sayesinde ortakların şirket yönetimi-
ne, karar alma süreçlerine, daha fazla, doğrudan 
ve geniş tabanlı katılımı ile ortakların bilgi alma 
ve inceleme haklarını kullanmalarında etkinlik 
sağlanmıştır. e-GKS aracılığı ile şirketler ortakla-
rını doğrudan bilgilendirme imkânına kavuşmuş 
ve bu durum kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçe-
vesinde şeffaflık olgusunu güçlendirmiştir.

e-GKS: Elektronik Genel Kurul Sistemi

VAP Veri Analiz Platformu
e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi

MKK ayrıca 
e-YATIRIMCI 
Yatırımcı Bilgi Merkezi 
uygulamasını ise 
eyatirimci.mkk.com.tr 
adresinde kullanıma 
açmıştır. e-YATIRIMCI, 
yatırımcıların sermaye 
piyasalarında alımını 
gerçekleştirdikleri menkul 
kıymetlerin MKK’da 
hak sahibi bazında 
açılmış hesaplarda 
izlenebilmesine imkan 
veren ve saklama 
yapısına uygun olarak, 
her yatırımcı için 
özel olarak sistem 
tarafından yaratılan sicil 
numarasının kullanıldığı, 
güvenlik, şeffaflık ve 
anlık bilgilendirme 
standartlarının sağlandığı 
bir uygulamadır. 

Yatırımcılar sicil 
numaraları ile tek noktadan tüm hesaplarına 
erişerek yatırım hesapları hakkında güncel bilgi 
alabilmekte, yatırımlarına güvenli bir şekilde 
erişebilmekte ve bildirim ile blokaj hizmetlerinden 

de yararlanabilmektedir. 
e-YATIRIMCI, 

yatırımcıların MKK 
nezdinde tutulan 
yatırım hesaplarına 
ilişkin pek çok bilgiye 
ulaşabilecekleri yeni 
bir iletişim kanalı 
olarak tasarlanırken, 
aynı zamanda da 
içinde barındırdığı 
bilgi seti büyütülmüş 
ve çeşitlendirilmiştir. 
Bu uygulama ile 
yatırımcılar; gerek ortağı 
oldukları şirketlere 
ait, gerekse de henüz 
ortağı olmadıkları ancak 
yatırım yapmak üzere 
ilgilendikleri şirketlere 
ait bilgilerin yanı sıra, 
diğer menkul kıymetlere 
ilişkin pek çok bilgiye 
standart ve bütüncül 
bir yaklaşımla tek 

noktadan erişebilmektedirler. Bu bilgilerin 
e-posta ya da kısa mesaj (SMS) olarak kendilerine 
iletilmesini de yine bu uygulama üzerinden talep 
edebilmektedirler.

e-YKS: Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi 

BU BİR İLAN SAYFASIDIR

21 EKİM 2020 ÇARŞAMBA

Ekonomi - Finans ??

KAMUYU AYDINLATMA 
PLATFORMU, sermaye piyasası ve Borsa 
mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması 
gerekli bildirimlerin elektronik imzalı 
olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu 
elektronik sistemdir. İşletimi MKK 
tarafından yürütülmekte olan sistem, 
7/24 esasına göre çalışmaktadır. Sermaye 
piyasalarına ilişkin düzenlemelerin 
temelinde pay sahiplerinin korunması, 
kamunun aydınlatılması ve sermaye 
piyasalarımızın güvenli, açık ve 
kararlılık içinde çalışmasının 

sağlanması ilkeleri yer 
almaktadır. Sermaye 
piyasalarında sağlıklı 
fiyat oluşumu, şirket 
ile ilgili bilgilerin, 
eksiksiz, tarafsız, 
anlaşılır ve doğru 
olarak, zamanında 
ve ilgili tüm paydaşlarla olabildiğince 
eş zamanlı olarak erişebileceği bir 
yöntemle duyurulması ile mümkündür. 
KAP, tüm bu ilkeleri bünyesinde 
barındıran, sermaye piyasalarımızın 

ana bilgi kaynağı olarak değer 
yaratmaktadır. KAP sistemi, 
700’ü aşan şirkete, 1.080 fona 
ve 3.000’den fazla kullanıcıya 
hizmet vermektedir. Ayrıca 21 
adet veri yayın kuruluşu gerçek 
zamanlı olarak KAP verilerini 
yayınlamaktadır. İnternet sitesinin 

yanı sıra KAP’ın mobil uygulaması da 
yine MKK AR-GE ekipleri tarafından 
geliştirilerek, 2019 yılında IOS ve 
Android teknolojisine sahip mobil 
cihazlarda kullanıma açılmıştır.

Kamuyu Aydınlatma Platformu
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